PRVÝ KLUB TURISTOV DIVIAKY
1976 – 2016
Prvá zmienka o turistických aktivitách v Diviakoch je zaznamenaná v roku 1974. Piateho mája roku 1976 sa zišla
skupina mladých ľudí, medzi ktorými boli aj v tom čase aktívni športovci a pod patronátom vtedajšieho predsedu TJ
Dynamo Diviaky Rudolfa Šefraníka a vtedajších funkcionárov Zväzu turistiky v Martine, jeho predsedu Jána Jokla
a tajomníka Jozefa Lukáča založili v Diviakoch Odbor turistiky TJ Dynamo Diviaky (OTTJ). Prvá túra už
organizovaných diviackych turistov smeruje na najvyšší vrchol Veľkej Fatry Ostredok 1592m a uskutočnila sa 29.
mája 1976. Ešte v tom istom roku, 30. októbra, vystúpili diviacki turisti na Tlstú 1373m, čím založili tradíciu výstupov,
neskôr stretnutí turistov - veteránov. Vo februári 1977 Zimným výstupom na Drienok 1268m položili vtedajší
priekopníci základný kameň dnešných Primátorských výstupov na Drienok.
V apríli roku 1981 je založený Turistický oddiel mládeže (TOM) pri OTTJ Dynamo v Diviakoch, ktorého vedúcim sa
stáva Štefan Hudák. Jedenásteho decembra 1981 organizujú v Diviakoch "Večer diafilmov z činnosti TOM", ktorý
odvtedy neprerušene pokračuje ako festival zo života ľudí v horách - "Ľudia a hory".
Od roku 1983 je predsedom OTTJ Dynamo Diviaky Štefan Hudák, ktorý neprerušene stojí na čele diviackej
turistickej komunity až do súčasnosti. V roku 1989 je zaznamenaná historicky najvyššia účasť na turistickej akcii
OTTJ Dynamo Diviaky - Výstupu mládeže na Vyšehrad 829m sa zúčastnilo 667 turistov. Po splnení podmienok bol
26. septembra 1989 Štefanovi Hudákovi udelený, ako prvému diviackemu turistovi titul Majster turistiky. 24.
februára 1990 obnovuje na Slovensku činnosť Klub Slovenských turistov (KST) a 17. marca 1990 sa OTTJ
transformuje na Odbor Klubu Slovenských turistov (O-KST) TJ Dynamo Diviaky. Prvým predsedom O-KST Dynamo
Diviaky je Štefan Hudák, majster turistiky. 17. januára 1997 dochádza k zmene názvu Klubu na dnešný Prvý klub
turistov (PKT) Diviaky.
Za mimoriadne aktivity a prínos v oblasti Športu pre všetkých, pri príležitosti 25. výročia trvania Klubu, odovzdávajú
na vrchole Drienka dňa 11. augusta roku 2001 vtedajší primátor mesta Turčianske Teplice Jozef Turčány a predseda
KST TURIEC Vladimír Povoda diviackym turistom nový symbol ich Klubu - Klubovú vlajku. Od roku 2002 do 2006 má
PKT Diviaky v osobe svojho predsedu Štefana Hudáka, majstra turistiky zastúpenie vo Výkonnom výbore Klubu
slovenských turistov. V roku 2006 vtedajší primátor mesta Turčianske Teplice Jozef Turčány ponúkol Prvému klubu
turistov Diviaky možnosť vybudovať si v priestoroch TJ Dynamo Diviaky svoju vlastnú klubovňu, čo naši členovia aj
využili. Odpracovali pritom niekoľko sto brigádnických hodín a môžu sa chváliť, že ako jediný Klub turistov široko
ďaleko majú možnosť stretávať sa vo svojich priestoroch.
V roku 2007 sa diviacki organizátori zúčastnili prípravy a realizácie 41. Slovenského zimného zrazu turistov
v Martine veľmi úspešne, keď prejazd hrebeňom pohoria Žiar, ktorý zabezpečovali, absolvovalo viac turistov, ako
na všetkých ostatných podujatiach zrazu dohromady. Príprava aj realizácia jubilejného 30. ročníka Festivalu Ľudia
a hory v roku 2010 bola veľmi dramatická až hektická. V rok vopred plánovanom termíne – 27. november – sa konali
aj parlamentné voľby a náš „diviacky brežnev“ sa postaral o to, že sme toto najstaršie podujatie svojho druhu na
Slovensku museli preložiť z Kultúrneho domu v Diviakoch do kina Turiec v Turčianskych Tepliciach. Nakoniec sa
však zistilo, že sála kina bola po dlhých rokoch naplnená do posledného možného miesta.
Rok 2011 bol pre PKT Diviaky významný a úspešný. Naši turisti si pripomenuli 35. výročie založenia vtedy odboru
turistiky v Diviakoch. Na počesť tohto výročia bol vyhlásený „Projekt NVSP 2011“, v rámci ktorého Marietka
Bernátová, Hanka Knietľová, Ján Fekeč, Rasťo Matula a Štefan Hudák, majster turistiky vystúpili na najvyššie vrcholy
35. Slovenských pohorí. Navyše, dňa 4. septembra 2011 Ján Fekeč vystúpil na Ararat 5137m, čím utvoril nový
klubový výškový rekord. Hlavným turistickým podujatím 58. Slovenského zrazu turistov, ktorý sa konal v roku 2011
v Martine bol 15. ročník Národného stretnutia plešatých a bradatých turistov na Drienku 1268m v réžii diviackych
organizátorov, ktorý sa opäť stal najúspešnejšou akciou Zrazu. Rok 2011 je tiež rokom „zrodu“ domény
www.turistikadiviaky.sk, kde sa záujemcovia o informácie z prostredia PKT Diviaky z celého sveta dozvedia všetko
o nás o turistoch Prvého klubu turistov Diviaky.
V prostredí PKT Diviaky sa v roku 2013 udiala ďalšia z významných udalosti: 16. februára 2013 bol štyrmi diviackymi
turistickými „seniormi“ na Lietavskom hrade založený SENIORKLUB PKT Diviaky. Zakladajúcimi členmi vtedy boli:
Marietka Bernátová, Laco Smolen, Jozef Stiegel a Štefan Hudák, majster turistiky, ktorý bol nato v priestoroch
hostinca pod Hradom v Lietavskej Svinnej jednohlasne zvolený prezidentom SENIORKLUBU. Aby seniori mali pred
sebou aj povinnosti, vymysleli si Projekt „Hraničné trojmedzia Slovenska“, ktoré postupne aj navštívili. Naši seniori

v roku 2013 pripravili 44 turistických podujatí na ktorých sa zúčastnilo 184 turistov, pričom prešli 680,5 km
s prevýšením 19.508 metrov. Nuž – nehaňte ľud náš seniorsky! Členovia Seniorklubu v roku 2014 pripravili nový
„Projekt Hrady a zámky SK“ v rámci ktorého bolo potrebné navštíviť 115 objektov našej slávnej histórie. Ten v roku
2015 aj dokončili, keď Marietka Bernátová, Ľubka Bugošová a Štefan Hudák navštívili všetkých 115 objektov, ktoré
obsahuje Záznamník tohto TTO.
Výkonnostná turistika je v PKT Diviaky dlhodobo na vysokej úrovni, keď v našom Klube máme dlhodobo omnoho
viac držiteľov výkonnostných tried, ako vo všetkých Kluboch KST TURIEC dohromady. Celý rok 2016 sa niesol
v znamení osláv 40. Výročia založenia Odboru turistiky TJ Dynamo Diviaky, neskôr Prvého klubu turistov Diviaky.
V rámci 20. ročníka Národného stretnutia plešatých a bradatých turistov na Drienku 1268m diviacki organizátori, za
účasti viacerých pozvaných hostí si toto, pre diviacku turistiku významné výročie pripomenuli oficiálne. Pri
vyhodnotení tohto podujatia v Kultúrnom dome v Rakši (bolo veľmi nepriaznivé počasie) predseda PKT Diviaky
oboznámil prítomných turistov z celého Slovenska s históriou nášho Klubu. Starosta obce Rakša Ján Grauzeľ
pozdravil účastníkov akcie a turistom poprial veľa zdravia a síl pri realizovaní svojej veľmi osožnej záľuby. Do Rakše
prišiel pozdraviť turistov aj primátor mesta Turčianske Teplice Igor Hus, ktorý vyslovil veľké uznanie diviackym
organizátorom turistiky, poďakoval im za úspešnú a účinnú propagáciu mesta a zaželal veľa úspechov aj do ďalších
štyridsiatich rokov. Pri tejto príležitosti každý člen PKT Diviaky obdŕžal Spomienkový list na túto udalosť. Pozvaným –
a prítomným čestným hosťom – bude túto udalosť pripomínať vkusné pamätné tričko a občerstviť sa budú môcť aj
chutnou „JUBILEJNOU diviackou Zázvorovicou“, ktorú pre túto jedinečnú príležitosť Diviačania vyrobili a pribalili im
do tašky.
Poďakovať sa za účinnú podporu činnosti Prvého klubu turistov Diviaky sa patrí mestu Turčianske Teplice a tiež aj
COOP Jednote Turčianske Teplice, bez ktorej by úspechy diviackych turistov boli určite menej viditeľné.
Svojou činnosťou diviacki turisti nepochybne veľmi úspešne, dôstojne a účinne zviditeľňujú svoje mesto, región, KST
v rámci Slovenska. Dňa 26. novembra 2016 primátor nášho mesta Igor Hus ocenil tieto skutočnosti a dobrovoľnícku
prácu diviackych organizátorov turistiky a pri príležitosti 40. výročia založenia vtedy Odboru turistiky v Diviakoch
udelil Klubu pamätnú Plaketu primátora mesta Turčianske Teplice. Byť však, ako sa vraví doma prorokom, to je
neskutočne náročné. Pravda je taká, ako v našom známom porekadle: ...priatelia, kamaráti, kolegovia ti odpustia
takmer všetko. Jediné čo ti nikdy neodpustia, je úspech. Žiaľ, platí to, čuduj sa svete, aj v turistike, dokonca aj
v Turci.
Na záver mi dovoľte vysloviť jedno želanie, opravujem sa – je to moje presvedčenie: som totiž presvedčený, že aj
po zákonitej a neodvratnej výmene vedenia Prvého klubu turistov Diviaky budú jeho členovia ešte dlhé roky, či
desaťročia? svetlým príkladom v KST pri vytváraní alternatív trávenia voľného času pre našich spoluobčanov.
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V sobotu 31. októbra roku 1987 diviacki organizátori pripravili 12. a posledný ročník Výstupu na Tlstú na počesť VOSR
a pridali sme k názvu aj 100. rokov od narodenia Janka Bojmíra, turčianskeho nestora turistiky. Z tej doby sa nám
zachoval tento obrázok skupiny diviackych turistov. V strede stojí predseda vtedy Odboru turistiky TJ Dynamo Diviaky
Štefan Hudák. Od roku 1988 nepretržite do dnešných čias už má toto podujatie v názve hlavičku: „Stretnutie turistov
veteránov“.
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V sobotu 18.7.2012 sa konal druhý ročník Národného stretnutia turistov abstinentov na Husnom vrchu 775m na ktorom
sme privítali členov vtedajšieho Výkonného výboru Klubu Slovenských turistov. Na obrázku z ľavej strany stoja:
podpredseda KST Miroslav Herchl, majster turistiky, predseda KST Peter Perhala, vtedajší starosta obce Čremošné
Milan Hruška, predseda RR KST Turiec Ing. Vladimír Povoda, tajomník VV KST Dušan Valúch a predseda PKT Diviaky
Štefan Hudák, majster turistiky. V spodnej časti obrázku sú: Janko Fekeč, p. Jendželovská, členka VV KST a Marietka
Bernátová, podpredsedníčka PKT Diviaky.
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Diviacki organizátori a účinkujúci jubilujúceho 35. ročníka Festivalu Ľudia a hory v roku 2015. Na obrázku uprostred
čestný hosť Festivalu exprezident SR Rudolf Schuster, po jeho pravici primátor mesta Turčianske Teplice Igor Hus.
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Cestou k vrcholu Tlstej 1373m na Vianoce roku 2005.
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Predseda PKT Diviaky Štefan Hudák, majster turistiky preberá 26.11.2016 z rúk primátora mesta Turčianske Teplice
Igora Husa Pamätnú Plaketu primátora, ktorou diviackych organizátorov turistiky ocenil pri príležitosti 40. výročia
založenia vtedy Odboru turistiky v Diviakoch.
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Rok 2013 bol pre PKT Diviaky významný a dôležitý. V sobotu 16. februára v Lietavskej Svinnej, v reštaurácii Pod Hradom
bol ustanovený SENIORKLUB PKT Diviaky. Zakladajúcimi členmi boli Marietka Bernátová, Jožko Stiegel, Laco Smolen
a Štefan Hudák, majster turistiky, ktorý sa v ten deň stal aj prezidentom SENIORKLUBU.
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Primátor mesta Turčianske Teplice Jozef Turčány (druhý sprava) a predseda Klubu slovenských turistov Turiec Vladimír
Povoda (druhý zľava) odovzdali 11. augusta roku 2001 na Drienku 1268m, pri príležitosti 25. Výročia založenia vtedy
Odboru turistiky v Diviakoch, predsedovi Prvého klubu turistov Diviaky Štefanovi Hudákovi, majstrovi turistiky nový
symbol ich Klubu – Klubovú vlajku.
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Festival Ľudia a hory, jeho 29. ročník sa uskutočnil v sobotu 28. novembra roku 2009 naposledy v Kultúrnom dome
v Diviakoch. Na obrázku z ľavej strany Ján Fekeč, podpredseda PKT Diviaky, Michal Sygút, primátor mesta Turčianske
Teplice, Pavol Barabáš, čestný hosť Festivalu, Štefan Hudák, majster turistiky, predseda PKT Diviaky a Vlado Zboja,
legenda slovenského horolezectva – organizátori a lektori Festivalu.
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V sobotu 28. novembra roku 2015 privítali Štefan Hudák, majster turistiky a predseda PKT Diviaky
s podpredsedníčkou PKT Diviaky Marietkou Bernátovou ako čestného hosťa 35. ročníka Festivalu Ľudia
a hory v Turčianskych Tepliciach exprezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera.

Dca Štefan Hudák, majster turistiky
Čestný predseda PKT Diviaky
a prezident SENIORKLUB PKT Diviaky
Turčianske Teplice 12.09.2017

